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 یادداشت مترجم

با عرض سالم و تحیات خالصانه خدمت خوانندگان عزیز و گرامی امیدوارم همواره 
 سالم و تندرست و موفق باشید.

 ي هیک انسان در این جهان نعمت ایمان خالص و عقید ي هبزرگترین نعمت و سرمای
کنیم که به ما این  می صحیح است. ما اهل سنت و جماعت خداوند یکتا و یگانه را شکر

 گنج عظیم را عنایت فرموده است که خالصه اش:
صلى اهللا پایبندي و مزین شدن به  توحید و یکتا پرستی و اتباع سنت پیامبر گرامی  

ت. با ایمان و و پرهیز از شرك و بدعت و هوا پرستی و شهوت پرستی اس علیه وسلم
گرامی رسول  ي همحبت مشروع در چهار چوب شریعت و بدون غلو و افراط به صحاب

لف صالح و و اهل بیت و خاندانش مؤمنش و سایر علماي س صلى اهللا علیه وسلممکرم 
اهل سنت و جماعت امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی،  ي هگاندر رأسشان امامان چهار

امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک ابن انس مدنی، و امام احمد بن حنبل شیبانی، 
 که رحمت و رضوان و خوشنودي خداوند بر همگی شان باد. 

هاي آنان بدعت خوارج بدعت روافض بدعت  و نیز پرهیز از اهل بدعت و بدعت
 تأویل و تعطیل و تشبیه و تجسیم. عت جهمیه بدعت مرجئه و بدعتمعتزله بد

فقه اکبر یکی از متون عقایدي اهل سنت منسوب به امام اعظم ابوحنیفه رحمت اهللا 
علیه است که به اجمال اصول کلی اعتقادي اهل سنت در آن آمده است. یکی دو مورد 

و سالمتی عنایت فرمود ضمن شرح شاءاهللا  اگر خداوند  عمر  نیاز به توضیح دارد که ان
 مختصري تکمیل خواهد شد. 

 التماس دعاي خیر دارم.





 

 

 متن الفقه األکبر

 ريض اهللا عنه يف الفقه األكرب: حنيفة وأبقال اإلمام األعظم 

، االعتقادُ  يصحُ  وما التوحيدِ  أصلُ  ، باهللاِ، ءامنتُ : يقولَ  أنْ  جيبُ  عليهِ  ومالئِكتِهِ

، ، وكتبِهِ لِهِ سُ هِ  والقدرِ  املوتِ  بعدَ  والبعثِ  ورُ هِ  خريِ ، تعاىل، اهللاِ منَ  ورشِّ  واحلسابِ

، ، وامليزانِ ، واجلنةِ لُّهُ  حقٌ  وذلكَ  والنارِ  . كُ

نْ  ال واحدٌ  تعاىل واهللاُ ، رشيكَ  ال أنهُ  طريقِ  من ولكنْ  العددِ، طريقِ  مِ لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم ﴿ لهُ
َحُدۢ  َولَمۡ  ٣يُوَ�ۡ 

َ
ُۥ ُكُفًوا أ نَ  شيئًا يُشبِهُ  ال. ﴾٤يَُ�ن �َّ نْ  األشياءِ  مِ ، مِ هِ لقِ  وال خَ

هُ  ن شىءٌ  يشبِهُ ، مِ هِ عليّةِ  الذاتيةِ  وصفاتِهِ  بأسامئِهِ  يزالُ  وال يزلْ  مل خلقِ  .والفِ

 .واإلرادةُ  والبرصُ  والسمعُ  والكالمُ  والعلمُ  والقدرةُ  فاحلياةُ : الذاتيةُ  أما

، واإلبداعُ  واإلنشاءُ  والتـرزيقُ  فالتخليقُ  :الفعليةُ  وأما  من ذلكَ  وغريُ  والصنعُ

 . الفعلِ  صفاتِ 

ثْ  مل ،وأسامئهِ  بصفاتِهِ  يزالُ  وال يزلْ  مل ـــا يزلْ  مل. اسمٌ  وال صفةٌ  لهُ  حيدُ ، عالـمً هِ  بعلمِ

ا. األزلِ  يف صفتُهُ  والعلمُ  ، قادرً لِ  يف لهُ  صفةٌ  والقدرةُ  بقدرتِهِ ا. األزَ ، وخالِقً هِ  بتخليقِ

، وفاعالً . األزلِ  يف لهُ  صفةٌ  والتخليقُ  ، يف لهُ  صفةٌ  والفعلُ  بفعلِهِ  اهللاُ  هوَ  والفاعلُ  األزلِ

، يف صفتُهُ  والفعلُ  تعاىل، ، واملفعولُ  األزلِ هُ  خملوقٍ  غريُ  تعاىل اهللاِ وفعلُ  خملوقٌ  يف وصفاتُ

، وال حمدثةٍ  غريُ  األزلِ   فهوَ  فيها شكَ  أو وقفَ  أو حمدثةٌ  أو خملوقةٌ  إهنا قالَ  فمن خملوقةٍ

فِ  يف تعاىل اهللاِ كالمُ  نُ آوالقر. باهللاِ كافرٌ  ، املصاحِ ، القلوبِ  ويف مكتوبٌ  وعىل حمفوظٌ

نِ  ، األلسُ ، والسالمُ  الصالةُ  عليهِ  النبيِّ  وعىل مقروءٌ لٌ نـــزَّ نا مُ ، بالقرآنِ  ولفظُ  خملوقٌ

، لهُ  وكتابتُنا نا خملوقةٌ ، لهُ  وقراءتُ هُ  وما. خملوقٍ  غريُ  والقرآنُ  خملوقةٌ  نِ القرآ يف اهللاُ ذكرَ

http://www.mohamadelwali.com/Hanafi.htm
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هِ  موسى عن حكايةً  ، منَ  وغريِ نَ  وعن األنبياءِ وْ عَ ، فِرْ  تعاىل اهللاِ كالمُ  كلَه ذلك فإنَّ  وإبليسَ

ا هِ  موسى وكالمُ  خملوقٍ  غريُ  تعاىل اهللاِ وكالمُ  عنهم، إخبارً ، املخلوقنيَ  منَ  وغريِ  خملوقٌ

، فهوَ  تعاىل اهللاِ  كالمُ  والقرآنُ  م ال قديمٌ هُ عَ . كالمُ  يف قولِهكام  تعاىل اهللاِ  كالمَ  موسى وسمِ

ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيمٗ َوَ�ََّم ٱ﴿ :تعاىل ، تعاىل اهللاُ كانَ  وقدْ  .﴾ا�َّ  موسى، مَ كلَّ  يكنْ  ومل متكلامً

ا تعاىل اهللاُ كانَ  وقدْ  ِميُع ﴿، اخللقَ  خيلقْ  ومل األزلِ  يف خالقً ۖ وَُهَو ٱلسَّ ءٞ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
هُ لَّ كَ  موسى، اهللاُ مَ لَّ كَ  فلام. ﴾ٱۡ�َِص�ُ  هِ  مَ ، يف صفةٌ  لهُ  هوَ  الذي بكالمِ هُ  األزلِ  هاكلُّ  وصفاتُ

، صفاتِ  بخالفِ  نا، ال يعلمُ  املخلوقنيَ رُ  كعلمِ دِ قْ تِنا، ال يَ  كقدرَ تِنا، ال يَرَ  ال يتكلمُ  كرؤيَ

نا، نامْ كسَ  ال ويسمعُ  ككالمِ ، باآلالتِ  نتكلمُ  نحنُ . عِ آلةٍ  بال يتكلمُ  تعاىل واهللاُ واحلروفِ

، واحلروفُ . وال حروفٍ  ، غريُ  تعاىل اهللاِ وكالمُ  خملوقةٌ  كاألشياءِ، ال شىءٌ  وهو خملوقٍ

هُ  ءِ اليش ومعنى ، وال جوهرٍ  وال جسمٍ  بال إثباتُ ضٍ رَ ، حدَّ  وال عَ ، دَّ ضِ  وال لهُ  له، دَّ نِ  وال لهُ

ثْ  وال هُ  كام ونفسٌ  ووجهٌ  يدٌ  ولهُ . لهُ  لَ مِ ،آالقر يف تعاىل اهللاُ ذكرَ هُ  فام نِ  يف تعاىل اهللاُ ذكرَ

،آالقر ، بال صفةٌ  لهُ  فهو والنفسِ  واليدِ  الوجهِ  ذكرِ  منْ  نِ هُ  إنّ  :يقالُ  وال كيفٍ هُ  يدَ  أو قدرتُ

، ، إبطالُ  فيهِ  ألنَّ  نعمتُهُ رِ  أهلِ  قولُ  وهوَ  الصفةِ دَ هُ  ولكنْ  ،واالعتزالِ  القَ  بال صفتُهُ  يدُ

،  . كيفٍ  بال صفاتِهِ  من صفتانِ  ورضاهُ  وغضبُهُ  كيفٍ

لِ  يف عالـمـًا تعاىل اهللاُ وكانَ . ءٍ يش منْ  ال األشياءَ  تعاىل اهللاُ خلقَ   قبلَ  باألشياءِ  األزَ

ها، رَ  الذي وهوَ  كونـِ  إال ءٌ يش اآلخرةِ  يف وال الدنيا يف يكونُ  وال وقضاها، األشياءَ  قدّ

هِ  بمشيئتِهِ  هِ  وقضائِهِ  وعلمِ . باحلكمِ  ال بالوصفِ  كتبُهُ  ولكنْ  املحفوظِ  اللوحِ  يف تْبِهِ وكَ  وقدرِ

هُ  واملشيئةُ  والقدرُ  والقضاءُ   .كيفٍ  بال األزلِ  يف صفاتُ

هِ  حالِ  يف املعدومَ  تعاىل اهللاُ يعلمُ  ا، عدمِ ، إذا يكونُ  كيفَ  أنهُ  ويعلمُ  معدومً هُ  أوجدَ

ا، وجودِهِ  حالِ  يف املوجودَ  تعاىل اهللاُ ويعلمُ  ، يكونُ  كيفَ  أنهُ  ويعلمُ  موجودً هُ  ويعلمُ  فناؤُ
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هِ  حالِ  يف القائمَ  تعاىل اهللاُ ، قيامِ دَ  وإذا قائامً هُ  قَعَ لِمَ ا عَ  يتغريَ  أنْ  غريِ  منْ  قعودِهِ  حالِ  يف قاعدً

، هُ ثَ  أو علمُ ، لهُ  حيدُ ُ  ولكنّ  علمٌ  .املخلوقنيَ  يف حيدثُ  األحوالِ  واختالفَ  التغريُ

، الكفرِ  منَ  سليامً  اخلَلْقَ  تعاىل اهللاُ خلقَ  م ثمَّ  واإليامنِ م خاطبَهُ م، وأمرهُ  فكفرَ  وهناهُ

رَ  منْ  هِ  بفعلِهِ  كفَ ذالنِ  احلقَّ  وجحودِهِ  وإنكارِ ،إيَّ  تعاىل اهللاِ بخِ  بفعلِهِ  منَ آ منْ  منَ وآ اهُ

هِ  هِ  وإقرارِ  . لهُ  ونرصتِهِ  إياهُ  تعاىل اهللاِ  بتوفيقِ  وتصديقِ

لبِهِ  من السالمُ  عليهِ  دمَ آ ذريةَ  أخرجَ  رِ  عىل صُ وَ ، صُ رِ لَ  الذَّ م. عقالً  هلم فجعَ  فخاطبَهُ

م هُ م باإليامنِ  وأمرَ لَسۡ ﴿ :فقالَ  الكفرِ  عن وهناهُ
َ
 فكانَ  ،بالربوبيةِ  لهُ  فأقروا .﴾بَِرّ�ُِ�مۡ  ُت �

م ذلكَ  م إيامنًا، منهُ لَ  فقدْ  ذلكَ  بعدَ  كفرَ  ومنْ  الفطرةِ، تلكَ  عىل يولدونَ  فهُ ، بدّ َ نْ  وغريّ  ومَ

قَ  منَ آ ْ  ومل. وداومَ  عليهِ  ثبتَ  فقدْ  وصدّ ربِ ا جيُ هِ  من أحدً . اإليامنِ  عىل وال الكفرِ  عىل خلقِ

م وال هُ ا، وال مؤمنًا خلقَ م ولكنْ  كافرً هُ ا، خلقَ  يعلمُ  العبادِ، فعلُ  والكفرُ  واإليامنُ  أشخاصً

نْ  تعاىل اهللاُ هِ  حالِ  يف يكفرْ  مَ ا كفرِ هُ  ذلكَ  بعدَ  منَ آ فإذا كافرً ، حالِ  يف مؤمنًا علمَ  من إيامنِهِ

هُ  يتغريَ  أنْ  غريِ  م والسكونِ  احلركةِ  منَ  العبادِ  أفعالِ  ومجيعُ . وصفتُهُ  علمُ  عىل كسبُهُ

، ها، تعاىل واهللاُ احلقيقةِ هِ  بمشيئتِهِ  كلُها وهيَ  خالقُ هِ  وقضائِهِ  وعلمِ رِ دَ  . وقَ

ضائهِ  وبمحبتهِ  تعاىل اهللاِ  بأمرِ  واجبةً  كانتْ  ما كلُها والطاعاتُ  هِ  وبِرِ  ومشيئتِهِ  وعلمِ

هِ  كلُّها واملعايص وتقديرهِ، وقضائِهِ  هِ  وقضائِهِ  بعلمِ  برضائِهِ  وال بمحبتِهِ  ال ومشيئتِهِ  وتقديرِ

هِ  وال  . بأمرِ

مُ  واألنبياءُ  م والسالمُ  الصالةُ  عليهِ هونَ  كلُّهُ  والكفرِ  والكبائِرِ  الصغائِرِ  عن منــزّ

م كانتْ  وقدْ  ،والقبائِحِ  ، زالتٌ  منهُ  وعليه عليهِ  اهللاُ  صىل اهللاِ  رسولُ  وحممدٌ  وخطيئاتٌ

، هُ  حبيبُه وسلمَ هُ  وعبدُ ، نبيُّهُ و ورسولُ ، يعبدِ  ومل وصفيُهُ  عنيٍ  طرفةَ  باهللاِ يرشكْ  ومل الصنمَ

 . قط كبرية وال صغرية يرتكب ومل قطّ 
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أفضل  اهللاُ  ريضَ  الصديقُ  بكرٍ  أبو: وسلمَ  عليهِ  تعاىل اهللاُ  صىل اهللاِ رسولِ  بعدَ  النَّاس وَ

، ، أيب بنُ  عيلُّ  ثم عفانَ  بنُ  عثامنُ  ثمَّ  اخلطابِ  بنُ  عمرُ  ثم عنهُ  تعاىل اهللاِ رضوانُ  طالبٍ

م ، عىل غابرينَ . أمجعني عليهِ ، ومعَ  احلقِّ م كانوا كام احلقِّ ا نتوالهُ  نذكرُ  وال. مجيعً

ا، مل إذا كبريةً  كانتْ  وإنْ  الذنوبِ  منَ  بذنبٍ  مسلامً  نكفرُ  وال بخري، إال الصحابةَ  لَّهَ  يستحِ

يهِ  اإليامنِ  اسمَ  عنهُ  نزيلُ  وال ، مؤمنًا ونسمِّ ا مؤمنًا يكونَ  أنْ  وجيوزُ  حقيقةً  .كافرٍ  غريَ  فاسقً

، اخلفنيِ  عىل واملسحُ  لفَ  والصالةُ . سنةٌ  رمضانَ  شهرِ  يف والرتاويحُ  سنةٌ رٍ  كلِّ  خَ  بَ

رٍ   . جائزةٌ  املؤمننيَ  من وفاجِ

هُ  ال املؤمنَ  إنَّ  نقولُ  وال ُ ، يدخلُ  ال وإنهُ . الذنوبُ  ترضُ  وإنْ  فيها دُ خيلَّ  إنهُ  وال النارَ

ا كانَ  ، حسناتِنا إنَّ  نقولُ  وال مؤمنًا، الدنيا منَ  خيرجَ  أنْ  بعدَ  فاسقً  مغفورةٌ  وسيئاتِنا مقبولةٌ

ئَةِ  كقولِ  لَ  منْ : نقولُ  ولكنْ  املُرجِ مِ يعِ  حسنةً  عَ مِ ةِ  العيوبِ  عنِ  خاليةً  رشائطها بِجَ دَ  املفسِ

، واملعاين ةِ نيا، منَ  خرجَ  حتى بطِلْهايُ  ومل املبطِلَ ها ال تعاىل اهللاَ فإنَّ  الدُّ يِّعُ  منهُ  يقبَلُها بلْ  يُضَ

 مؤمنًا ماتَ  حتى عنها بْ تُ يَ  وملْ  والكفرِ  الرشكِ  دونَ  السيئاتِ  منَ  كانَ  وما. عليها ويثيبُهُ 

هُ  شاءَ  إنْ  تعاىل اهللاِ مشيئةِ  يف فإنّهُ  بَ هُ  ومل عنهُ  عفا شاءَ  وإنْ  ،بالنَّار عذَّ بْ  و. أصالً  بالنارِ  يعذِّ

قَعَ  إذا الرياءُ  بْطِلُ  فإنّهُ  األعاملِ  منَ  عملٍ  يف وَ ، يُ هُ بُ  وكذا أجرَ جْ  . العُ

 إبليسَ  مثلِ  ألعدائِهِ  تكونُ  التي وأما. حقٌ  لألولياءِ  والكراماتُ  لألنبياءِ  واآلياتُ 

نَ  وْ عَ يها فال هلم كانَ  أنهُ  األخبارِ  يف ويَ رُ  مما والدجالِ  وفِرْ ، وال ياتٍ آ نسمّ  ولكنْ  كراماتٍ

يها ا أعدائِهِ  حاجاتِ  يقيضِ  تعاىل اهللاَ ألنَّ  وذلكَ  هلم، حاجاتٍ  قَضاءَ  نسمِّ  استدراجً

ةً  ا، أو عصيانًا ويزدادونَ  بِهِ  ونفيغرتُّ  هلم، وعقوبَ  . وممكِنٌ  جائِزٌ  كلُّهُ  وذلكَ  كفرً

ا اهللاُ وكانَ  ، أنْ  قبلَ  خالقً ْلُقَ ا خيَ قَ  أنْ  قبلَ  ورازقً رزُ  . يَ
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 تعاىل واهللاُ ةِ، يف يُرَ راهُ  اآلخرَ م املؤمنونَ  ويَ م بأعنيِ  اجلنةِ  يف وهُ هِ  تشبيهٍ  بال رؤوسِ

يَّةٍ  وال ةٍ  وال كيْفِ هَ هِ  وبنيَ  بينَهُ  يكونُ  وال ،جِ لقِ ةٌ  خَ  .مسافَ

صُ  وال يزيدُ  ال واألرضِ  السامءِ  أهلِ  وإيامنُ . والتصديقُ  اإلقرارُ  هوَ  واإليامنُ   من ينقُ

ة هَ ؤمنـالْ  جِ يد هبَا مُ يزِ ينْقص وَ ة من وَ هَ يَقِني جِ  يف مستوونَ  واملؤمنونَ . والتصديق الْ

رِ  واالنقيادُ  التسليمُ  هو واإلسالمُ . األعاملِ  يف متفاضلونَ  والتوحيدِ  اإليامنِ   تعاىل اهللاِ ألوامِ

، بال إيامنٌ  يكونُ  ال ولكنْ  واإلسالمِ  اإليامنِ  بنيَ  فرقٌ  اللغةِ  طريقِ  ففي  إسالمٌ  وال إسالمٍ

، بال  والرشائعِ  واإلسالمِ  اإليامنِ  عىل واقعٌ  اسمٌ  والدينُ . البطنِ  معَ  كالظهرِ  فهام إيامنٍ

لِّها  . كُ

هُ  وصفَ  كام معرفتِهِ  حقَّ  تعاىل اهللاَ نعرفُ  رُ  وليس نفسَ دِ قْ  حقَّ  تعاىل اهللاَ يعبدَ  أنْ  أحدٌ  يَ

هُ  لكنّهُ . له أهلٌ  هوَ  كام عبادتِهِ  هِ  يعبدُ رَ  كام بأمرِ  . أمَ

مْ  املؤمنونَ  ويستوي  واخلوفِ  والرضاء واملحبةِ  والتوكلِ  واليقنيِ  املعرفةِ  يف كلُّهُ

، والرجاءِ   . كلهِ  ذلكَ  يف اإليامنِ  دونَ  فيام ويتفاوتونَ  واإليامنِ

، عبادِهِ، عىل متفضلٌ  تعاىل واهللاُ بُهُ  ما أضعافَ  الثوابِ  منَ  يُعطِي قدْ  عادلٌ  يستوجِ

، تفضالً  العبدُ  ، عدالً  الذنبِ  عىل يُعاقِبُ  وقدْ  منهُ  وشفاعةُ . منهُ  فضالً  يَعفو وقدْ  منهُ

، والسالمُ  الصالةُ  عليهمُ  األنبياءِ  ةُ  حقٌ  للمؤمننيَ  مَ وسلَّ  عليهِ  تعاىل اهللاُ صىل نبينا وشفاعَ

م الكبائرِ  وألهلِ  املذنبنيَ   يومَ  بامليزانِ  األعاملِ  ووزنُ . ثابتٌ  حقٌ  للعقابِ  املستوجبنيَ  منهُ

، القيامةِ  ، هلم يكنْ  مل فإنْ  القيامةِ  يومَ  اخلصومِ  بنيَ  فيام والقِصاصُ  حقٌ حُ  احلسناتُ  طَرْ

م السيئاتِ  ، جائزٌ  عليهِ ، وسلمَ  عليهِ  تعاىل اهللاُ صىل النبيِّ  وحوضُ  وحقٌ  والنارُ  واجلنةُ  حقٌ

ا، تفنيانِ  ال اليومَ  خملوقتانِ  ي تعاىل واهللاُ أبدً ، فضالً  يشاءُ  منْ  هيدِ لُّ  منهُ  عدالً  يشاءُ  منْ  ويُضِ
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، هُ  منهُ ، وإضاللُ ذالنُهُ ذالنِ  وتفسريُ  خِ فِّقَ  ال أنْ : اخلِ ، يرضاهُ  ما إىل العبدَ  يوَ  عدلٌ  وهوَ  منْهُ

،  . املعصيةِ  عىل املخذولِ  عقوبةُ  وكذا منهُ

نْ  اإليامنَ  يسلُبُ  الشيطانَ  إنَّ : نقولُ  وال هِ  مِ ا املؤمنِ  عبدِ ا، قهرً : نقولُ  ولكنْ  وجربً

عُ  العبدُ  هُ  فإذا اإليامنَ  يدَ كَ  . الشيطانُ  منهُ  يسلبُهُ  فحينئذٍ  ترَ

، القربِ  يف ونكريٍ  منكرٍ  وسؤالُ  ةُ  حقٌ هِ  يف العبدِ  إىل الروحِ  وإعادَ  وضغطةُ . حقٌ  قربِ

هُ  القربِ  م للكفارِ  كائنٌ  حقٌ  وعذابُ ؤمنِنيَ ـالْ  عصاة ولبعض ولبعضِ  كلِهِ هُ  ما وكلُّ . مُ  ذكرَ

، القولُ  فجائزٌ  -اسمه عزّ - تعاىل اهللاِ صفاتِ  منْ  بالفارسيَةِ  العلامءُ   بهِ  اليدِ  سوَ

يّةِ  سِ وي( :يقالَ  أنْ  وجيوزُ  ،)١(بالفارِ ا بُرُ دَ  . كيفيةٍ  وال تشبيهٍ  بال )وجل عز يخُ

هُ  وال تعاىل اهللاِ قربُ  وليسَ  ها املسافةِ  طولِ  طريقِ  منْ  بُعدُ ِ  معنى عىل ولكن وقِرصَ

. الكرامةِ  ، بال منهُ  قريبٌ  واملطيعُ  واهلوانِ ربُ . كيفٍ  بال عنهُ  بعيدٌ  والعايص كيفٍ  والقُ

هُ  وكذلكَ  املنَاجي عىل يقعُ  واإلقبالُ  والبُعدُ  وارُ ، يف جِ قوفُ  اجلنةِ يهِ  بنيَ  والوُ دَ  . يةكيفٍ  بال يَ

لٌ  نُ والقرآ ـزَّ فِ ـالْ  يفِ  وهو صىل اهللا عليه وسلم اهللاِ رسولِ  عىل منـَ احِ صَ ، مَ  مكتوبٌ

ا نِ آالقر ياتُ وآ هَ ةِ  الفضيلَةِ  يف مستويةٌ  الكالمِ  معنى يف كلُّ ا أنَّ  إال. والعظَمَ هَ ةُ  لبعضِ  فضيلَ

ةُ  الذكرِ  ريس يةِ آ مثلُ  املذكورِ  وفضيلَ ، وعظمتُهُ  اهللاِ جاللُ  فيها املذكورَ  ألنَّ . الكُ تُهُ فَ  وصِ

، فضيلةُ : فضيلَتانِ  فيها فاجتمعتْ  ، وفضيلَةُ  الذكرِ يلَة ولبعضها املذكورِ كر فَضِ  الذّ

ة مثل فَحسب ار قصَّ مُ  فيها فضل لمذكورِ وليس ل ،الْكفَّ  األسامءُ  وكذلكَ . الكفارُ  وهُ

لُّها والصفاتُ  ل العظمةِ  يف مستويةٌ  كُ تَ  ال والفضْ ام تفاوُ  . بينَهُ

                                                           
  .فال جيوز للرجل أن يقول: دست خدا -١
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، عىل ماتَ  وسلمَ  عليهِ  تعاىل اهللاُ صىل اهللاُ رسولُ [ ووالدا رسول اهللا صىل اهللا  اإليامنِ

هُ  طالِبٍ  وأبو عليه وسلم ماتا عىل الكفر ا ماتَ  عمُّ رٌ  وقاسمٌ . )١(]كافِرً  وإبراهيمُ  وطاهِ

نِي كانوا ، عليهِ  اهللاُ صىل اهللاِ  رسولِ  بَ ةُ  وسلمَ نَبُ  وفاطِمَ يَّةُ  وزيْ قَ لثومَ  وأمُّ  ورُ نَّ  كُ ا كُ  مجيعً

نْ  شىءٌ  اإلنسانِ  عىل أشكلَ  وإذا. وسلمَ  عليهِ  اهللاُ صىل اهللاِ رسولِ  بناتِ  اِئِق مِ  علمِ  دقَ

دَ  أنْ  لهُ  فينبغِي التوحيدِ   عالـامً  جيِدَ  أنْ  إىل تعاىل، اهللاِ عندَ  الصوابُ  هوَ  ما احلالِ  يف يعتَقِ

، هُ هُ  وال فيسألُ ، تأخريُ  يسعُ لَبِ رُ  وال الطَ ذَ عْ ، بالوقوفِ  يُ رُ  فيهِ قَفَ  إنْ  ويَكفُ  . وَ

 ُ ربَ ، املعراجِ  وخَ هُ  فمنْ  حقٌ عٌ  ضالٌ  فهوَ  ردَّ  . مبتدِ

، وخروجُ  ، يأجوجَ  الدجالِ ا، منْ  الشمسِ  وطلوعُ  ومأجوجَ هبِ  عيسى ونزولُ  مغرِ

، منَ  السالمُ  عليهِ  اتِ  وسائِرِ  السامءِ ةِ  يومِ  عالمَ دَتْ  ما عىل القيامَ رَ  الصحيحةُ  األخبارُ  بهِ  وَ

ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ . كائِنٌ  حقٌ  ۡسَتقِي�ٍ  َوٱ�َّ  . ﴾مُّ

ُ  الفقهُ  كتابُ  انتهى  يف اختالف عىل عنْهُ  اهللاُ ريضَ  حنيفة أيب األعظم لإلمام األكربَ

 .النسخ الختالف األلفاظ بعض

 
 

                                                           

 بعض نسخ الكتاب. ما بني املعقوفني ثابت يف -١





 

 

 متن فقه اکبر ي ترجمه

 اصل توحید و آنچه که باید به آن عقیده داشت.«
واجب است که هر مسلمان یقین و باور داشته باشد و بگوید که: بـه خداونـد و   

پیامبران خدا ایمان آوردم. و به زنده  شدن پس از مرگ و قضاء فرشتگان و کتابها و 
و قدر که هر خیر و شرش از طرف خداوند متعال است ایمان آوردم. و به حسـاب  

 اینها ایمان آوردم.   ي هو ترازوي اعمال و بهشت و دوزخ به هم
خداوند متعال یکی است نه به اعتبار عدد بلکه از این حیث که هیچ شریک و 

َحٌد  ﴿نندي ندارد. ما
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱ�َّ ُ ٱلصَّ   ٣لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ  ٢ٱ�َّ

َحُدۢ  َولَمۡ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ بگو اوست اهللا یگانه، خداوند بی نیاز، که نه زاییده و  ﴾٤يَُ�ن �َّ

 نه زاییده شده و هیچ شبیه و مانندي او را نیست.
هیچ چیزي از مخلوقات به او شباهت ندارد. و نـه او بـه چیـزي از مخلوقـاتش     
شبیه است، همیشه بوده و تا ابد با اسماء و صفات ذاتی و فعلـی اش خواهـد بـود.    
صفات ذاتی: مانند. حیات و قدرت و علم و کالم و سـمع و بصـر و اراده. صـفات    

 و غیره.  صنع و فعلی: مانند آفریدن و روزي دادن، و انشاء و ابداع 
با تمام اسما و صفاتش از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، هیچ اسم و صفتی براي 
او تازه پیدا نشده، او همیشه با علم خودش عالم بوده و علم صفتی از صفات ازلـی  
 اوست، و همیشه با قدرت خودش توانا بوده و قدرت صفتی از صفات ازلی اوست.

گفته و کالم صفتی از صـفات ازلـی اوسـت، و     می همیشه با کالم خودش سخن
همیشه با صفت آفرینش خـود آفریـدگار بـوده و آفریـدن صـفتی از صـفات ازلـی        
اوست. و همیشه با صفت فعـل خـود انجـام دهنـده بـوده و انجـام دادن صـفتی از        
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گیـرد مخلـوق    می صفات ازلی  اوست. همه آنچه و آنکس که عمل فعل بر او انجام
 عمل انجام دادن خداوند مخلوق نیست.است. اما فعل و 

صفات او تعالی ازلی است نه تازه پیدا شده و نه مخلـوق اسـت، پـس هـرکس     
بگوید که صفات خداوند متعال مخلوق است یا تازه پیدا شده است یا در ایـن امـر   

 توقف کند یا شک نماید به خداوند متعال کفر ورزیده است.
 دلها محفـوظ اسـت، و بـر زبانهـا خوانـده     نوشته شده، و در ها  هقرآن در صحیف

نازل شده است،  تلفظ مـا بـه قـرآن     صلى اهللا علیه وسلمشود، و بر پیامبرگرامی  می
ما مخلوق است امـا خـود قـرآن     ي همخلوق است، و نوشتن و خواندن  قرآن بوسیل

 مخلوق نیست.
و  السـالمعلـيهم الصـالة وموسی و سایر پیامبران  ي هآنچه خداوند در قرآن در بار

اینها کالم خداوند است که فقط از آنهـا   ي هفرعون و شیطان ذکر کرده هم ي هدر بار
خبر داده وکالم خداوند مخلوق نیست. اما کالم موسی و سـایر مخلوقـات مخلـوق    
یعنی آفریده شده است و قرآن کالم خداوند متعال است که قـدیم و ازلـی اسـت و    

 کالم آنان نیست.

َوَ�ََّم  ﴿فرماید:  می سخن خداوند متعال را شنیده است چنانکه موسی علیه السالم
ُ ُموَ�ٰ ٱ و سخن گفت خداوند با موسی سخن « ]164: النساء[ ﴾اتَۡ�لِيمٗ  �َّ

یقینا خداوند متعال قبل از اینکه با موسی سخن بگوید، قدرت سخن گفتن ». گفتنی
 داشت و قبل از اینکه چیزي بیافریند از ازل آفریدگار بود.

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿ ءٞۖ وَُهَو ٱلسَّ و هیچ چیزي ماننـد  « ]11: الشورى[ ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َ�ۡ
وقتی خداوند بـا موسـی سـخن گفـت بـا همـان       ». و او شنواي بیناست خدا نیست

کالمی سخن گفت که صفت ازلی اوست و تمام صفات خداوند متعـال بـر خـالف    
 صفات مخلوق ازلی است.
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 داند نه مانند دانستن ما، و قادر است نه مانند قـدرت مـا، و   می (خداوند متعال)
گویـد نـه ماننـد     می مانند شنیدن ما، و سخنشنود نه  می بیند نه مانند دیدن ما، و می

گـوییم و خداونـد بـدون وسـیله و      مـی  سخن گفتن ما، ما با وسیله و حروف سخن
گوید، و حروف مخلـوق و آفریـده شـده اسـت، و کـالم و       می بدون حروف سخن

 سخن خداوند متعال نه مخلوق و نه آفریده شده است.
یاء و موجـودات دیگـر نیسـت، و    و خداوند متعال ذاتی است که مانند سایر اشـ 

معنی شیء یعنی اثبات وجود او تعالی بدون جسم و جوهر و عرض، نه حدي دارد 
 و نه ضدي و نه شبیه و نه مانندي. 

خداوند ید و وجه و نفس دارد، و آنچه خداوند در قرآن کـریم ذکـر کـرده کـه     
مـا کیفیـت    خداوند، ید و وجه و نفس دارد اینها صفات (حقیقی) خداوند است که

توان گفت منظور از ید خداوند قدرت یـا نعمـت ذات کبریـایی     نمی دانیم، نمی آنرا
 اوست!. 

زیرا در این تأویل ابطال صفت او تعالی است، که قول قدریـه و معتزلـه اسـت،    
بلکه ید خداوند صفت (حقیقی) اوست اما بدون اینکـه مـا کیفیـت آنـرا بـدانیم. و      

از صفات خداوند متعال است بدون اینکه مـا بـه   غضب و رضا دو صفت (حقیقی) 
 کنه و کیفیت آن پی ببریم.  

خداوند چیزها را آفریده است اما نه از روي چیزي دیگر. خداوند قبل از وجود 
اشیاء و موجودات از ازل عالم بوده است، و این ذات خداوند متعال اسـت کـه هـر    

هیچ چیـزي در دنیـا و در آخـرت    چیزي را به اندازه آفریده و فیصله کرده است، و 
نیست جز به مشیت و علم و فیصله و تقدیر خداوند متعال، و ذات با عظمتش همه 

 اما با توصیف نوشته است و نه با حکم. ،چیز را در لوح محفوظ نوشته
قضا و قدر و مشیت صفات ازلی و بالکیف او تعالی هستند، خداوند متعال هـر  

داند که هرگاه آنرا ایجاد کند چگونه  می داند، و می اآنچه نیست در حال نبودنش آنر
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 داند، و می خواهد بود، وخداوند متعال هر آنچه موجود است را در هنگام وجودش
 داند که چگونه فنا خواهد شد. می

داند، و هرگـاه   می اي را هنگامی که ایستاده است خداوند متعال حال هر ایستاده
داند بدون اینکه تغییـري در علـم خداونـد     می و رابنشیند هنگام نشستن نیز حالت ا

ایجاد شود. یا اینکه علمی (جدید) به علمش افـزوده شـود، هـر تغییـر و اخـتالف      
 شود. می احوالی که پیدا شود در مخلوق پیدا

خداوند متعال مخلوق را بدون وصف کفر و ایمان آفرید سپس آنان را با امـر و  
 ر بورزد به سبب کردار و انکار خـودش کـافر  نهی مخاطب قرار داد، پس هرکس کف

شود، زیرا خداوند متعال خواسته او را خـوار و ذلیـل گردانـد. و هـرکس ایمـان       می
بیاورد با کردار و اقرار و تصدیق خودش ایمان آورده است زیرا خداوند متعال به او 

 توفیق داده و نصرت و یاري اش کرده است. 
را به شکل ذرات از پشت ایشـان بیـرون آورد و   آدم علیه السالم  ي هنسل و ذری

سپس به آنان نعمت عقل عنایت فرمود آنگاه آنها را مخاطب قـرار داد و امـر ونهـی    
فرمود، پس همه به ربوبیت او تعالی اقرار کردند، این اقرار آنان ایمان بود لـذا همـه   

از ایـن پـس   شوند، کسی کـه   می فرزندان آدم علیه السالم بر این فطرت سالم متولد
کافر شود در واقع عهد و میثاق خود را شکسته و آن را تغییـر داده و تبـدیل کـرده    
است، و هرکس ایمان بیاورد و تصدیق کند در حقیقت بر همان عهد و پیمان اولین 

 خود ثابت مانده و آنرا ادامه داده است.
و نـه  خداوند هیچکس از بندگان خودش را به کفر و ایمان مجبور نکرده اسـت  

آنان را مؤمن و کافر آفریده است، بلکه آنهـا را اشـخاص (مجـرد از کفـر و ایمـان)      
آفریده است، کفر و ایمان کردار بندگان است، هـرکس کـافر شـود خداونـد متعـال      

داند، و هرگاه پس از آن ایمان بیاورد حالـت   می حالت کفر او را هنگام کافر بودنش
 که علم و صفت دانستن خداوند تغییر کند.داند، بدون این می ایمان او را نیز
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تمام افعال بندگان اعم از حرکت و سکون اگرچه در حقیقت کسب و دسـتاورد  
خودشان است اما خداوند متعال خالق و آفریدگار آن است، و تمام ایـن افعـال بـه    

گیرد. و تمام طاعات و عباداتی  می مشیت و علم و قضاء و قدر خداوند متعال انجام
بت است به امر خداوند متعال و با محبت و رضا و علم و اراده و قضاء و قدر که ثا

ذات  ي هاو تعالی است، و تمام گناهان و نافرمانی ها به علم و قضـا و تقـدیر و اردا  
 متعال خداوند است نه با محبت و رضا و امر او تعالی. 

گناهـان صـغیره و کبیـره و کفـر و      ي هالسالم از همـ  ةتمام پیامبران علیهم الصال

اعمال قبیح و زشت پاك هستند، البته خطاها و لغزشهایی از آنان سـر زده اسـت، و   
ذات  ي هبنـده و پیـامبر و فرسـتاده و برگزیـد     صلی اهللا علیه وسلممحمد رسول اهللا 

متعال خداوند است هرگز بت نپرستیده و حتی یک لحظه به اندازه بهم خـوردن دو  
داوند شریک نیاورده است، و هرگز مرتکب گناه صغیره و کبیره اي نشده پلک به خ

 است.
أبوبکر صدیق سپس عمـر   صلى اهللا علیه وسلم؛ بهترین مردم پس از رسول خدا

بن خطاب سپس عثمان بن عفان، سپس علـی ابـن أبـی طالـب رضـوان اهللا علـیهم       
داریـم، و از   مـی  تآنها را دوسـ  ي هأجمعین است که همه برحق ثابت بودند، ما هم

 کنیم. نمی صحابه رضی اهللا  عنهم جز به خوبی یاد
و هیچ مسلمانی را به سبب گناهی از گناهان حتی اگر کبیره باشـد بشـرطی کـه    

کنیم و او را حقیقتـا   نمی کنیم. و اسم ایمان را از او سلب نمی آنرا حالل نداند تکفیر
 اشد اما کافر نیست. نامیم، گاهی  ممکن است یک مؤمن فاسق ب می مؤمن

مسح بر موزه سنت است، و نماز تراویح در مـاه رمضـان سـنت اسـت، و نمـاز      
گوییم که گناه بـراي مـؤمن    نمی پشت سر هر نیکوکار و بدکار مؤمن جایز است. ما

شود و اینکه مؤمن بعد از اینکـه بـا    نمی ضرر ندارد، و اینکه مؤمن وارد آتش دوزخ
 دوزخ همیشه نخواهد ماند حتی اگر فاسق باشد.ایمان از دنیا رفت در آتش 
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 شود بلکه می گوییم نیکی هاي ما قبول، و بدیهایمان بخشیده نمی و مانند مرجئه
گوییم کسی که عمل نیکی با شروط آن انجام دهد و این عملش از عیوب فاسـد   می

کنـد  رود آنـرا باطـل ن   مـی  کننده و چیزهاي باطل کننده پاك باشد و تا وقتی از دنیـا 
خداوند متعال آنرا ضایع نخواهد فرمود بلکه این عمـل را از او پذیرفتـه و در ازاي   

 آن به او پاداش خواهد داد.
و سایر گناهان غیر از کفر و شرك که انسان انجام داده و از آن تـا وقـت مـرگ    

 گیـرد اگـر بخواهـد او را عـذاب     مـی  توبه نکرده تحت مشیت و اراده خداوند قرار
بخشد اما بـراي همیشـه او را بـا عـذاب دوزخ مجـازات       می گر بخواهددهد و ا می

 راه پیـدا کنـد پـاداش آنـرا باطـل     » ریا«نخواهد کرد. در هر عملی از اعمال نیک که 
 کند و همچنین خود خواهی. می

والسالم و کرامات اولیاء و دوسـتان خـدا حـق     ةمعجزات پیامبران علیهم الصال 

آید، مانند ابلیس و فرعون و دجال چنانکه  می است اما آنچه براي دشمنان خدا پیش
در روایات آمده چه در گذشته براي آنان اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتـاد  

شـود   می ر آوردهگوییم حاجات آنان ب می شود و نه کرامت بلکه می نه معجزه نامیده
کند لیکن براي اسـتدراج و   می زیرا خداوند متعال حاجت دشمنانش را نیز بر آورده

 شـوند، و کفـر و سرکشـی شـان بیشـتر      مـی  عقوبت آنان، که در نتیجه بیشتر مغرور
 شود تمام این موارد ممکن است. می

ل از اینکه خداوند متعال قبل از اینکه چیزي بیافریند، خالق و آفریدگار بود. و قب
 روزي بدهد رازق و روزي دهند بوده است. 

شود، مؤمنان در بهشت بدون تشبیه و کیفیـت   می خداوند متعال در آخرت دیده
پروردگار شان را خواهند دید و هیچ فاصله اي بـین ذات بـا عظمـت او و بنـدگان     

 مؤمنش نخواهد بود. 
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آسـمان و زمـین کـم و     ایمان یعنی اقرار و باور و تصدیق، و (نفس) ایمان اهـل 
شود، و مؤمنان در ایمان و توحید برابرند اما در عمل تفاضل دارند. (یعنـی   نمی زیاد

 آنکه عمل نیک بیشتري دارد بر دیگري برتري دارد).
اسالم یعنی تسلیم و فرمانبرداري در برابر اوامر خداوند متعال. بـه اعتبـار لغـت    

ون اسالم ممکن نیست کمـا اینکـه اسـالم    فرق است بین ایمان و اسالم اما ایمان بد
بدون ایمان ناممکن است پس ایمان و اسالم مثل کمر و شـکم هسـتند کـه وجـود     
یکی بدون دیگري ناممکن است، و دین اسـمی اسـت کـه ایمـان و اسـالم و همـه       

 شود. می شرائع و ادیان آسمانی را شامل
او خـود را وصـف    شناخت او تعالی است و ي هخداوند متعال را چنانکه شایست

تواند آنگونه که شایسته و حق پرستش او تعـالی   نمی شناسیم اما هیچکس می نموده
 پرستند. می است او را بپرستد، ولی چنانکه دستور داده مطابق امرش او تعالی را

تمام مؤمنان در اصل شناخت و یقین و توکل و محبت و رضی و خوف و رجـا  
ایمان و شناخت در تمام موارد ذکر شده با هـم   و ایمان مساوي هستند اما جز اصل

 متفاوتند. 
خداوند متعال عادل و بر بندگانش صاحب فضل و احسان است، گاهی براساس 
همین فضل و احسانش چندین برابر ثواب و پاداشی که شخص مسـتحق آن اسـت   

فرماید و گاهی ممکن است بر اساس عدل خود کسی را به جـرم گنـاهی    می عنایت
 ت کند و گاهی ممکن است از روي فضلش عفو کند و ببخشد.مجازا

شفاعت پیامبران علیهم السالم و شفاعت پیامبر گرامی مان صلی اهللا علیه وسـلم  
 براي مؤمنان گنهکار و اهل کبائر حق است.

وزن کردن اعمال با میزان در روز قیامت حق  است، و قصاص در بـین کسـانی   
یامت حق است، و اینکه اگر نیکی نداشـته باشـند   که باهم خصومت دارند در روز ق
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شود ممکن و حـق اسـت، و حـوض     می بدیهاي صاحب حق بر دوش آنان گذاشته
 حق است. صلى اهللا علیه وسلمپیامبر

و بهشت و دوزخ دو مخلوق خداوند ذوالجالل است که امروز وجـود دارنـد و   
پاداش خداونـد متعـال   هرگز فنا نخواهند شد. کما اینکه عقاب و مجازات و اجر و 

 هیچگاه فنا نخواهند شد. 
کنـد، و   مـی  خداوند متعال هرکس را بخواهد با فضل و احسان خودش هـدایت 

کند و گمراه کردن او یعنی خوار کـردنش.   می هرکس را بخواهد با عدل خود گمراه
دهد که سبب رضـایت و   نمی تفسیر خواري این است که خداوند به او توفیق کاري

او تعالی از او شود و این عین عدالت اوست. و همچنـین خداونـد ایـن     خوشنودي
 فرماید. می گناهانش عقاب و مجازات ي هانسان خوار و ذلیل را در نتیج

کنـد   مـی  گوییم که شیطان ایمان را به جبر و زور از بنده مـؤمنش سـلب   نمی ما
شت شیطان آنرا از گذارد. پس وقتی فرو گذا می گوییم که بنده ایمان را فرو می بلکه

کند. و سؤال منکر و نکیر در قبر حق است. و بازگرداندن روح به جسد  می او سلب
کفـار و بعضـی    ي هبنده حق است، و فشار قبر حق است، و عـذاب قبـر بـراي همـ    

 مسلمین وجود دارد.
تمام صفاتی که علماء از صفات خداوند متعال و ذوالجالل ذکر کرده انـد جـائز   

بـه  « ، و جـایز اسـت گفتـه شـود    »ید= دست«گفته شود جز صفت  است به فارسی
 خداوند سوگند بدون هیچ تشبیه و کیفیتی. » روي= صورت

دوري و نزدیکی بنده به خداوند از طریق دوري و نزدیکی مسافت نیست بلکـه  
فرمـانبردار   ي هبه معنی ارزش شخصیت بنده و سبکی آن در نزد او تعالی است، بند

گنهکـار بالکیـف از او دور اسـت، و دوري و     ي هبالکیف به او نزدیک است، و بند
شـود و همچنـین همسـایگی او تعـالی در      مـی  نزدیکی و روي آوردن بر بنده واقـع 

 او تعالی بدون کیفیت است. ي هبهشت و ایستادن در پیشگاه ذات یگان
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نازل گردیده است، و او همـین   صلى اهللا علیه وسلمقرآن کریم بر رسول گرامی 
چیزي است که در مصحف نوشته شده است. به اعتبار کالم بودن تمام آیات قـرآن  

 کریم در فضیلت و عظمت مساوي هستند.
فضیلت برتري دارند یکی فضیلت ذکر و خواندن آن ها  هو آیها  هاما بعضی سور

کرسـی کـه در آن   و دیگري فضیلت موضوعی که در آن بیان شده است مانند آیه ال
جالل و عظمت و صفات خداوند متعال بیان شده است، پـس در آیـه الکرسـی دو    

کفـار نـازل گردیـده فقـط      ي هفضیلت جمع گردیده است. اما در آیـاتی کـه در بـار   
 فضیلت ذکر و تالوت است خود موضوع آیات که کفار است هیچ فضیلتی ندارد. 

لحاظ فضـیلت و عظمـت همـه     همچنین اسماء و صفات خداوند ذوالجالل از 
صـلى اهللا علیـه   مساوي هستند و هیچ فرقی بین آنها نیست. و رسـول گرامـی مـان    

بر ایمان وفات کردند، و پدر مادر ایشان بـر کفـر وفـات کردنـد، و ابوطالـب       وسلم
 نیز بر کفر مرد. صلى اهللا علیه وسلمعموي پیامبر

ینـب و أم کلثـوم رضـی اهللا    قاسم و طاهر و ابراهیم پسران و فاطمه و رقیـه و ز 
 بودند. صلى اهللا علیه وسلمتعالی عنهن همه دختران گرامی رسول اهللا 

اگر چیزي از مسائل دقیق علم توحید بر انسان مشکل شد تا وقتی عالمی بیابـد  
که از او بپرسد شایسته است که به آنچه نزد خداوند حق است عقیده داشته باشد. و 

اختن طلب فهم درست برایش وجود ندارد. و توقف در آن اصال امکان به تأخیر اند
 شود. می عذر نیست بلکه اگر توقف کرد کافر

حق است، کسی که آنرا رد کند، گمـراه   صلى اهللا علیه وسلممعراج پیامبرگرامی 
و مبتدع است و خروج دجال و یأجوج و مأجوج و طلوع آفتاب از مغرب و نـزول  
حضرت عیسی علیه السالم از آسمان و سایر عالمات روز آخرت همانگونه کـه در  

  روایات صحیح آمده حق و ثابت است.
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ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿  . و خداوند هـرکس را بخواهـد بـه    ﴾ۡسَتقِي�ٍ مُّ  َوٱ�َّ
 کند. می راه راست هدایت

 متن فقه اکبر. ي هپایان ترجم
 مترجم عبداهللا حیدري غفراهللا له.
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